KUASA PENDAFTARAN
(untuk penambahan rekening terdaftar di Mandiri Cash Management)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
I.

Nama
Nomor Identitas (KTP/Paspor) *)
Alamat
No.NPWP
No Telepon
Rumah
Kantor
Selullar

2.
:
:
:
:
:
:
:

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama**) :
a. diri sendiri;
b. [nama perusahaan], yang berkantor di [alamat kantor] dalam kedudukannya selaku [nama
jabatan] dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang untuk dan atas nama [nama
perusahaan];
selaku Pemegang Rekening Giro/Tabungan di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (“Bank
Mandiri”) sebagai berikut (“Rekening Bank”):
No
No. Rekening
Cabang Pengelola Rekening

Yang selanjutnya disebut “Pihak Pertama”.
II.

Nama Perusahaan
Alamat
No.NPWP
Diwakili oleh
Nama
No.KTP
Jabatan

:
:
:
:
:
:
:

Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Pihak Kedua
untuk melakukan ***):
pengecekan (inquiry) saldo dan transaksi;
penarikan dan penyimpanan data transaksi
pendebetan dan/atau pengkreditan atas rekening Bank
untuk setiap nilai transaksi yang dari waktu ke waktu akan dilakukan oleh Pihak Kedua.
Untuk pelaksanaan hal-hal di atas jika diperlukan, maka kuasa dan persetujuan kepada
Bank Mandiri dianggap telah diberikan saat ini oleh Para Pihak.

3.

Kuasa ini dilaksanakan dengan mengindahkan hal-hal sbb :
a. Berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan oleh
sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Berakhirnya kuasa-kuasa tersebut berlaku sejak dicabutnya kuasa
secara tertulis oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta pencabutan tersebut telah
diterima secara tertulis oleh Bank Mandiri.
b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi
yang diberikan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa ini berikut segala akibatnya.
c. Bahwa atas pemberian dan pelaksanaan kuasa diatas, Para Pihak membebaskan
Bank Mandiri dari segala kerugian dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun
termasuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua sendiri, termasuk tapi tidak terbatas pada
masalah dalam pendebetan, pengkreditan dan pendataan. Atas segala perselisihan
dan akibatnya antara Para Pihak atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi
tanggung jawab masing-masing Pihak.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya, dan efektif berlaku sejak tanggal surat ini.
[nama kota] [DD/MM/YYYY]
Pihak Kedua
(tandatangan dan cap
perusahaan)

1.

Pihak Pertama setuju untuk mendaftarkan dan memberikan akses atas Rekening Bank
untuk disertakan dalam jaringan Mandiri Cash Management (MCM) Bank Mandiri atas
nama Pihak Kedua.

Ver.2

Cabang Bank Mandiri
(tandatangan dan stempel)

[Meterai
Rp. 6.000,-]

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas [nama perusahaan], selanjutnya disebut
“Pihak Kedua”.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”,
menyepakati dan menyetujui sebagai berikut :

Pihak Pertama
(tandatangan dan cap
perusahaan)

(……….……………)

(………..…….............…)

( ….....................……)

*)Agar dilakukan verifikasi sesuai identitas, buku tabungan/rekening giro dan kartu ATM.
**) Pilih salah satu sesuai dengan status Pihak Pertama
***) Beri tick mark pada fitur yang dibutuhkan

